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MEMORIU TEHNIC 

 
 

CAP.  1.DATE GENERALE ȘI LOCALIZAREA PROIECTULUI 
1.1. Denumirea proiectului:  

MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA BĂLENI, 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  

 
1.2. Amplasamentul proiectului, inclusiv vecinătățile și adresa obiectivului  

Comuna Baleni este situata în Câmpia Târgoviște, la 44°82' latitudine nordică și 
25°67' longitudine estică. 
 Localitatea se află situată la aproximativ 22 km de 
Municipiul Târgoviște și la aproximativ 55 km de 
București. 
 In componenta comunei intra satele: Băleni 
Români, Băleni Sârbi 

Comuna se învecinează cu: 
- la nord-est cu comuna I. L. Caragiale; 
- la nord-vest cu comuna Bucșani; 
- la sud cu comuna Cornățelu; 
- la sud-est cu comuna Dobra; 
- la vest cu comunele Sălcioara și Nucet. 
 Principalele căi de acces către comuna Băleni 
sunt: 
- drumul județean DJ 711 Târgoviște - Băleni - Bilciurești (DN 1A); 
- drumul județean DJ 711C Băleni - Nucet; 
- drumul comunal DC 41 Băleni - Cornățelu.. 
 
 Populatia comunei: 8368locuitori (conform recensamantului din 2011) 
 In cadrul proiectului se vor amenaja strazile Gradinarilor si Stadionului. 

1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului 
Titularul investiţiei: Comuna Baleni, jud. Dîmbovita   
Beneficiarul investiţiei: Comuna Baleni, jud. Dîmbovita  

Sediu social: Str.Bucuresti-Târgoviște, nr.86, Baleni Români 
Certificat de înregistrare fiscala :   
Persoana de contact:  primardr. Musat Florea  

Telefon:02450265004 
 

Elaboratorul proiectului: P.F.A.  Dobre Eugen 
Tîrgoviste, str. Avram Iancu, nr. 12, bl 23, sc C, ap 54, jud. Dîmbovita  

CIF  21785739 
telefon 0735844734 ; e-mail: eugendobre63@yahoo.com 
 
 

CAP.  2. DESCRIEREA PROIECTULUI 
2.1.  Situatia actuala si informatii privind implementarea proiectului 
 În momentul actual starea tehnică a străzilor din comuna Băleni,analizate lasă de dorit și 
afectează modul de viață al locuitorilor care sunt nevoiți să le parcurgă.  
 Străzilecare fac obiectul acestui proiect sunt anevoioase circulației autovehiculelor având ca strat 
de rulare o pietruire cu grosimea de 35 cm, și prezintă degradări de tipul gropilor în care apa ploilor 
băltește.  
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 În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat ca starea de viabilitate existentă a străzilor propuse 
pentru modernizare din comuna Băleni este total necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației în 
condiții normale, cu defecțiuni ale suprafeței de rulare și ale complexului rutier frecvente și pe suprafețe 
întinse, cu o îmbrăcăminte rutieră neconformă cerințelor actuale de securitate și confort (cu starea 
tehnică a suprafeței de rulare afectata de condițiile climaterice, cu generarea de praf și noroi ca urmare a 
circulației rutiere, cu viteze de circulație reduse etc.) și cu infiltrarea apelor din precipitații în corpul 
drumurilor (îmbrăcăminte rutieră care permite infiltrarea apelor în corpul drumului, dispozitive de 
colectare și evacuare a apelor de suprafață care fie lipsesc, fie sunt într-o stare tehnică 
necorespunzătoare, cu apele care pot stagna în zona construcției etc.).  
 Planeitatea suprafeței de rulare pe strazile pietruite, este necorespunzătoare, ca urmare a lipsei 
unei îmbrăcăminți rutiere moderne, iar starea îmbrăcăminții existente conduce la frânari și accelerări 
frecvente, la zgomot și vibrații etc.  
 În consecință este necesară intervenția tehnică asupra acestor străzi. 

  

 Prin tema de proiectare se propune amenajarea a strazilor Gradinarilor si str. Stadionului  în 
cadrul programului de modernizare a strazilor din comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 Prin realizarea proiectului propusse asigură accesul foarte uşor catre punctele de interes comun 
din localitate. 
 
2.2. Descrierea lucrarilor proiectate 

Alegerea soluţiei tehnice proiectate şi dimensionarea lucrărilor au ţinut cont de:  
- clasa de importanţă a lucrărilor 

- configuraţia în plan a terenului; 
- datele geotehnice ale pământurilor şi rocilor ce se dezvoltă în cadrul perimetrului;  
- expertiza drumurilor 
 

 Solutile propuse au fost analizate, atât din punct de vedere economic si a usurintei de realizare în 
teren, cât si din punct de vedere al sigurantei în exploatare, astfel încât cheltuielile de întretinere sa fie 
minime. 

Lucrarile proiectate au fost grupate pe obiective, în scopul esalonarii si etapizarii executiei, 
functie de posibilitatile financiare ale beneficiarului si de situatia exacta a terenului la data atacarii 
lucrarilor. 
 
 Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:  
Caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei  
Strada Gradinarilor: 
lungime: 379,60m 
latime medie: 4,50m 
carosabil: 4,0m 
acostamente: 0,25 +0,25m 
strazi laterale: 1 strada 
 
Strada Stadionului: 
lungime: 140,43m 
latime medie: 4,50m 
carosabil: 4.0m 
acostamente: 0,25 +0,25m 
strazi laterale: - 
 
Situatia profilului tip  
Profil tip de drum comunal clasa V avand: 
Parte carosabila de 4m lățime, încadrată de acostamente de 0,25m lățime 
Panta transversală carosabila în aliniament: 2.5%  
Panta transversală acostamente în aliniament: 4% 
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Profil in lung  
Panta sub 6% sau conform planuri  
Parametrii de calcul:  
- Viteza de proiectare 25 km/h  
- Una banda de circulatie 4 m  
- Raza minima in plan 25 m  
- Raze minime admisibile ale racordarilor conexe 350 m  
- Raze minime admisibile ale racordarilor verticale concave 350 m  
- Distante de vizibilitate min 25 m  

  
Trotuare 
 Nu există trotuare amenajate. 

 
Scurgerea apelor  

 Se va realiza drenarea apelor pluviale si evacuarea lor in afara zonei periculoase, pentru drum 
prin sistemul de preluare si evacuare a apelor refacut prin rigole carosabile si santuri betonate  

 
Siguranta circulatiei  
 Lipsesc semnalizările rutiere verticale și orizontale. 
 Volumul traficului auto este ușor iar intensitatea foarte redusă. Traficul se desfășoară foarte greoi 

pe timpul iernii și în perioadele cu precipitații.  
Se vor realiza semnalizare pe verticala care cuprinde indicatoare de avertizare, obligativitate si de 
informare si orientare conform SR1848(1,2,3,…..)/2011 si SR 1848/7 din 2015.  
 Se vor realiza marcaje longitudinal de delimitare a benzilor de circulatie si transversal pentru a 
marca locurile de oprire.  

 Toate materialele utilizare vor fi agrementate si cele care nu sunt argumentate vor fi insotite de 
certificate de calitate. 

 
Solutia tehnica  
La cele 2 strazi enumerate mai sus, sistemul rutier adoptat este urmatorul:  

• decapare cca 20cm din actuala pietruire 
• 15 cm strat de bază din piatră spartă amestec optimal sort 0/63, conform STAS 6400-84 si 

SR EN 13242:2013; 
•  6 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70, BAPC 16 rul 50/70 conform SR EN 

13108-1:2006; SREN 13 108-1:2006/AC:2008 
 
Se va realiza un sistem rutier elastic. Durata de serviciu a unui astfel de sistem nu depaseste 7 

ani.(Normativ CD16-2001). 
 

La stabilirea solutiei s-a avut in vedere ca lucrarile necesare pentru realizarea investitiei sa aiba 
un impact negativ minim asupra mediului pe timpul desfasurarii lor cat si dupa executia acestora. 

 
   Incadrarea lucrarilor în clasa de importanta 
 Străzile cu lungimea totala de cca. 0,5 km din comuna Băleni care fac obiectul prezentei 
documentații tehnice, se încadrează in categoria de importanta „C” (importanta normală) și în clasa de 
importanță III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții si a H.G. nr.766/1997, 
anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții 
 La proiectare, solutia aplicata va fi un profil de drum comunal clasa V conform ord. 1926/2017 
privind proiectarea drumurilor publice, carosabilul va avea latimea de 4 m cu acostamente de 0.25.  
 Se recomanda obtinerea unei capacitati portante solicitate de traficul rutier local si estival.  
 Investitia prevede asfaltarea strazilor descrise anterior.  
 Viteza de proiectare 25 km/h- zona accidentata, conform ordinului MT nr. 1296/2017.Se circula 
cu maxim 25km/h în localitati. 
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2.3. Date tehnice ale investiţiei: 
2.3.1.Zona şi amplasamentul; 
 Prin tema de proiectare se propune amenajarea a strazilor Gradinarilor si str. Stadionului  în 
cadrul programului de modernizare a strazilor din comuna Baleni, judetul Dâmbovita 

 
2.3.2. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 
 Lucrarile de amenajare, au fost proiectate astfel încât sa pastreze traseul existent si stabilitatea 
acestuia. 
 Din punct de vedere juridic, terenul apartine domeniului public al comunei Baleni, jud. 
Dâmbovita, conform inventarului bunurilor ce apartin domeniului public, teren intravilan, drumuri 
comunale. 
 
2.3.3.Situaţia ocupărilor definitive de teren: 
 Suprafata totala a drumurilor ce urmeaza a fi amenajate este aceiasi cu cea a drumurilor  
existente astazi. Amenajarea acestora, se realizeaza pe amplasamentul  existent de pe domeniul public al 
com. Baleni, nu necesita teren suplimentar sau expropieri de teren. 
 
2.3.4.Studii de teren: 

Conform Studiu Geotehnic 
Geomorfologic, arealul studiat aparţine Câmpiei piemontane a Târgoviştei, subunitate de pe 

limita nordică a Câmpiei Române, care face trecerea spre regiunea subcarpatică de la nord . 
Câmpia Târgoviştei se dezvoltă în interfluviul Dâmboviţa - Ialomiţa, având aspect tabular, cu 

slabe inflexiuni ale suprafeţei şi în care nu se constată fenomene fizico - geologice de instabilitate sau de 
degradare a terenului. Fiind genetic mai tânără, are aspect de câmpie joasă în raport cu vecinătățile: 
regiunea subcarpatică, la N, Piemontul de Cândeşti, la V de râul Dâmboviţa şi Piemontul Pintenul 
Măgurii, la E de râul Ialomiţa. 

Comuna Băleni ocupă extremitatea estică a Câmpiei piemontane a Târgoviştei, pe malul drept al 
râului Ialomiţa. Râul Ialomiţa este unul din principalii factori modelatori ai regiunii, contribuind la 
constituirea Câmpiei piemontane şi a 4 nivele de terasă. Cea mai înaltă şi cea mai veche este situată la 
nivelul Piemontului de Cândeşti. Pe rama vestică a Pintenului Măgurii aceasta are caracterul unui martor 
de eroziune cunoscut sub denumirea de Dealul Bucşani. Terasa a doua se confundă cu nivelul Câmpiei 
piemontane Pintenul Măgurii, iar cea de-a treia reprezintă relieful Câmpiei piemontane a Târgoviştei. 
Între cele două nivele există o diferenţă de nivel de 20 - 25 m, marcat de un taluz cu pantă medie. Cel 
mai coborât nivel de terasă este reprezentat de terasa joasă a Ialomiţei care se desfăşoară ca o fâşie 
continuă de o parte şi alta a albiei majore. 

 
Structura geologică şi tectonică 
Geologic, evoluţia regiunii se încheie în Cuaternar când aceasta funcţionează ca bazin de 

sedimentare de tip lacustru. Aceasta s-a produs în condiţiile existenţei paleoreliefului cutat al avanfosei 
interne a Carpaţilor Orientali, ce cuprinde depozitele Mio-Pliocenului şi formează regiunea subcarpatică 
de la nord. 

O primă etapă de evoluţie se derulează la nivelul Pleistocenului inferior, când se constituie 
Faciesul de Cândeşti, prin acumularea unor depozite aluvial - proluviale groase a căror sursa este catena 
carpatică de la nord. Acestea constituie relieful Piemontului de Cândeşti, de la V de râul Dâmboviţa, 
terasa cea mai înaltă de pe rama subcarpatică, de la nord şi pe marginea vestică şi estică a Câmpiei 
Pintenul Măgurii 

Următoarea etapă de evoluţie se derulează în Pleistocenul mediu când predomină o sedimentare 
de tip eolian depus în sistemul lacustru de pe domeniul Câmpiei Târgoviştei sau pe zonele ridicate din 
vecinatăţi. În această etapă se structurează Câmpia piemontană Pintenul Măgurii, care are caracter de 
câmpie înaltă în raport cu vecinatăţile de la E şi V. 

În Pleistocenul superior continuă sedimentarea unor depozite de tip aluvionar grosier, când se 
constituie cel puţin două nivele de terasă, situate pe zonele mai înalte din regiunile învecinate. În 
interfluviul Ialomiţa - Dâmboviţa are loc acumularea unei stive groase de depozite aluvionare grosiere 
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de tipul bolovănişurilor şi pietrişurilor cu nisip si este definitivat relieful Câmpiei piemontane a 
Târgoviştei. Pe rama estică, la contactul cu Pintenul Măgurii, constituie cel de-al treilea nivel de terasă. 

Ultima etapă de evoluţie aparţine Holocenului superior, când albia reţelei hidrografice se 
încastrează în depozitele câmpiei piemontane şi formează cel de-al patrulea nivele de terasă, respectiv 
joasă, precum şi zona de luncă. Acestea sunt constituite din depozite aluvionare grosiere în bază, şi un 
nivel subţire de depozite nisipoase, în suprafaţă. Structura generalţ a terasei joase şi superioare este dată 
de prezenţa depozitelor aluvionare grosiere de tipul pietrişurilor şi bolovănişurilor cu nisip,  

în bază şi depozite aluvial - deluviale argiloase, în suprafaţă. Terasa joasă se situează cu cca. 5-7 
m mai jos faţă de suprafaţa Câmpiei piemontane a Târgoviştei şi cu 4 - 5 m mai sus faţă de nivelul 
luncii. 

Condiţii hidrologice şi hidrogeologice 
Hidrologic, zona studiată este dominată de râul Ialomiţa, care are un traseu relativ rectiliniu şi 

care transportă debite importante la viituri. În acest caz, are un comportament torenţial, dezvoltând forţe 
erozionale importante, ce au ca rezultat adâncirea albiei şi instabilităţi ale malurilor. 

Din punct de vedere hidrogeologic, se separă structura acviferă de adâncime a Piemontului de 
Cândeşti, acviferele fiind cantonate la nivelul orizonturilor de pietrişuri, uneori slab consolidate. Are un 
regim de curgere subpresiunea, ceea ce face ca să aibă nivele arteziene la nivelul albiei râului 
Dâmboviţa. Aceasta se afundă sub depozite mai noi spre sud şi la vest de Dâmbovița. 

La nivelul Câmpiei piemontane a Târgoviștei se formează un nivel freatic cantonat în depozitele 
aluvionare ale Pleistocenului superior, fiind separat de cele de adâncime de stratul argilos discontinuu al 
Pleistocenului mediu. Rezerva de apa subterană este întreţinută de hidrostructura de adâncime a 
Pleistocenului inferior, de pierderile din apă de suprafaţă a reţelei hidrografice principale, îndeosebi râul  
Iaomita şi prin infiltrarea directă a precipitațiilor. 

Nivelul apei subterane se situează la adâncimi de 22 - 25 m la nord de Târgovişte si la 6 - 8 m la 
sud. 

Condiţii climatice  
Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele valori : 

- temperatura medie anuală : +10°C; 
- temperatura minimă absolută : -29,3°C; 
- temperatura maximă absolută : +44,4°C; 
- precipitaţii medii anuale : 582 mm; 
- adâncimea maximă de îngheţ : -0,80/-0,90 m de la cota terenului natural; 
- vânturile dominante sunt cele din direcţia sud-est, urmate de cele din sud-vest şi nord-est. 

Seismicitatea zonei 
Conform Cod de proiectare seismică P 100-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare la 

cutremure de pământ cu un interval minim de recurenţă IMR — 100 ani este ag = 0,30 g, iar perioada de 
colţ este Tc = 1,0 sec. 

Stratificația terenului de fundare 
Forajele efectuate au evidenţiat următoarele aspecte : 
• Strada Grădinarilor (L = 379,60ml) 
Foraj F1 (Km 0+320 m) 
-0,00 m - 0,35 m - umplutură din pietriş, bolovăniș şi nisip, neuniform compactat -fundația 

drumului; 
-0,35 m - 1,50 m - nisipuri argiloase cafenii, cu paiete de mică şi elemente de pietriș mic, plastic 

vârtoase; 
-1,50 m - 2,00 m - argile cafenii, cu elemente de pietriș, plastic tari.  
Foraj F2 (Km 0+160 m) 
-0,00 m - 0,80 m - umplutură din pietriș, bolovăniș şi nisip, neuniform compactat -fundația 

drumului; 
-0,80 m - 1,30 m - argile nisipoase cenușii, cu elemente de pietriș mic, plastic vârtoase; 
-1,30 m - 2,00 m - argile cafenii, cu elemente de pietriș, plastic tari. 
• Strada Stadionului (L = 140,43 ml) 
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Foraj F1 (Km 0+070 m) 
- 0,00 m - 0,35 m - umplutură din pietriș, bolovăniș şi nisip, neuniform compactat -fundația 

drumului; 
- 0,35 m - 1,50 m - argile nisipoase cafenii, cu elemente de pietriș, plastic tari ; 
-1,50 m - 2,50 m - nisipuri argiloase cu pietriș. 
Apa subterană nu a fost interceptată în foraje. 
Identificarea terenurilor de fundare s-a făcut conform standardelor SR EN ISO 14688/1,2 - 2004, 

2005 şi normativului NP 126/2010. 
Valorile obținute pe probele recoltate arata ca depozitele argiloase-nisipoase sunt pământuri cu 

plasticitate mijlocie (nisipuri argiloase) şi mare (argile şi argile nisipoase), iar din punct de vedere al 
indicelui de consistenţă sunt plastic vârtoase şi plastic tari.Valorile umflării libere sunt scăzute. 

 
Concluzii 
În urma executării prospecţiunilor geotehnice şi a interpretării acestora, în conformitate cu 

Normativul NP 074 / 2014 intitulat „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, 
lucrarea propusă poate fi încadrată în categoria geotehnică 1 - risc geotehnic redus. 

a. Zona analizată este localizată în comuna Băleni, jud. Dâmbovița, pe terenuri plane, fără 
fenomene fizico-geologice de instabilitate; 

b. Terenul de fundare este reprezentat preponderent prin argile şi argile nisipoase, plastic vârtoase 
şi plastic tari. Subordonat apar şi nisipuri argiloase şi nisipuri argiloase cu pietriș; 

c. Apa subterană nu a fost interceptată în lucrări; 
d.  Determinările cu placa dinamică au indicat valori ridicate ale gradului de compactare.  
e. Terenul studiat se încadrează la tipul climatic I stabilit pe baza indicelui de umiditate 

Thornthwaite Im = -20...0 m, conform STAS 1709/1-90; 
f. Pământurile sunt de tip P2, P3 şi P5, sensibile şi foarte sensibile la îngheţ- dezgheţ în condiţii 

hidrologice mediocre şi defavorabile.  
 
Au fost realizate in sistem Stereo 70 plan de referinta Marea Neagra 75, respectand normativele 

impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. 
Studiile topografice au ca scop întocmirea de planuri de situaţie, profile longitudinale şi 

transversale necesare realizării pieselor desenate conform cerinţelor de proiectare, precum şi stabilirea 
exactă a reţelelor de utilităţi, a limitelor de proprietăţi, a acceselor etc. 
  
Studiile topografice au fost intocmite de catre Dobra Gabriel, persoana atestata de catre A.N.C.P.I. 
categoria B si au constat din: 
- plan de încadrare în zona scara 1: 25000 
- planuri de situatie scara 1:500  
- profil longitudinal scara 1:100 ; 1:1000 
- sectiuni transversale curente 
 

- studii hidrologice: 
     - nivelul apelor freatice este diferit de la o zona la alta a drumului în functie de amplasament si 

distanta de paraiele aflate în zona. Nici un sector de drum nu este supus inundatiilor  
     -  în urma observatiilor si a investigatiilor facute, nu au fost identificate zone defavorabile 

proiectarii si executarii lucrarilor de reabilitare. Nu sunt necesare solutii speciale de fundare sau de 
drenare a apelor subterane.   

 
 
CAP. 3. MODUL DE ASIGURARE A UTILITĂȚILOR 

Organizarea de santier: Organizarea de santier se va realiza în imediata vecinatate a lucrarilor, 
pentru asigurarea utilitatilor nefiind necesare surse suplimentare celor existente.  
 La finalizarea lucrarilor, constructorul va executa lucrari de refacere ecologica a terenului, 
asigurând eliberarea terenului de toate deseurile rezultate în urma operatiilor de executie.  
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Caile de acces provizorii 
Principalele relaţii in teritoriu sunt asigurate de drumul judetean  DJ711 

 

Sursele de apa, energie electrica, gaze, etc... 
Pentru executia lucrarilor se pot utiliza sursele de apa, energie electrica, etc.. din zona  

amplasamentului, nefind necesare surse suplimentare. 
Programul de executie al lucrarilor este prezentat în anexa 2 Grafic de executie a lucrarii din 

prezentul proiect. 
 

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier 
Pentru protejarea lucrarilor executate se vor respecta prescriptiile tehnice din caietul de sarcini 

anexat prezentei documentatii: 
- caiet de sarcini -principii de baza privind tehnologia de executie a lucrarilor  
 
Pentru protejarea materialelor se vor prevedea depozite unde materialele sa fie ferite de 

degradari, de actiunea agentilor atmosferici. 
 
Masurarea lucrarilor 
Masurarea lucrarilor va fi asigurata de beneficiarul de investitie com. Baleni,  jud. Dâmbovita, 

prin diriginte de santier 
 
Laboratoarele contractantului 
Constructorul are obligatia sa efectueze toate încercarile de laborator si verificarile solicitate prin 

Caietele de sarcini, precum si încercarile si verificarile suplimentare pe care proiectantul sau 
beneficiarul de investitie le vor considera necesare pe parcursul executiei lucrarilor. In situatia ca nu 
dispune de personalul tehnic de specialitate sau de aparatura necesara, constructorul va apela la unitati 
specializate. 

 
 
 

CAP.  4. DOCUMENTATIA ECONOMICA 
 Documentatia economica s-a întocmit respectand “Normele metodologice” privind continutul 

cadru de organizare a licitatiilor pentru contractarea si decontarea executiei lucrarilor.  
Cantitătile  de lucrări au fost determinate prin măsurători pe planul de situatie si prin calcule 

aferente. In acest sens s-au întocmit liste cu cantitatile de lucrari care cuprind elementele necesare 
cuantificarii cantitative si valorice, pe capitole de lucrari, cu descrierea în detaliu a acestora. Calculul 
principalelor volume de lucrari este redat în capitolul antemasuratori. 
 Calculul valoric s-a facut în preturi luna mai 2022 
 
 
CAP.  5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII 
 Avand în vedere conditiile morfologice din ampriza lucrarilor este necesar a se acorda o atentie 
deosebita masurilor de tehnica securitatii muncii. 
 La executia lucrarilor, constructorul va trebui sa respecte în organizarea si desfasurarea 
proceselor de lucru toate normele de protectie a muncii aflate în vigoare. 

S vor respecta urmatoarele  prescripții in vigoare: 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în data de 30.09.2016; 
- HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii 
aferente acestora; 
- H.G. 925/1995 – Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei 
lucrărilor si a construcţiilor modificata prin HG 742/2018; 
- Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si 
semirigide, indicativ AND 550 din 1999; 
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- Normativ pentru dimensionarea pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide, indicativ 
PD 177 din 2001; 
- Ordinul M.T. nr. 1296/2017 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si 
modernizarea drumurilor”; 
- Ordinul M.T. nr. 50/1998 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor 
rurale”; 
- STAS 863-85 – Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare. 
- SR EN 13108-1:2016- Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice 
 - SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafeţelor utilizate in 
construcţia şoselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic. 
 - SR EN 13242+A1:2008: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în 
inginerie civilă şi în construcţii de drumuri. 
- CP 012/1 – 2007 Cod de practică pentru producerea betonului. 
- SR 1848-1:2011/A91:2021 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. 
Clasificare, simboluri şi amplasare. 
 - STAS 10796/1/77 Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. Prescripţii generale de 
proiectare. 
- STAS 1709/1-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheţ 
in complexul rutier. Prescripţii de calcul. 
- STAS 1709/2-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi 
remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice. 
 - STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de 
calitate  
 Asigurarea circulatiei pe timpul lucrarilor se va face conform “ Instructiunilor privind conditiile 
în care organele de administrare a drumurilor publice pot institui restrictii sau închide circulatia, ca 
urmare a lucrarilor ce se executa în zona drumurilor publice” 

De retinut ca prevederile din proiect referitoare la securitatea muncii nu sunt limitative, 
beneficiarul sau antreprenorul putând adopta si alte masuri ce s-ar dovedii necesare. 
 
 
CAP.  6. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI 
 Executantul va asigura în permanenta o buna întretinere a utilajelor si mijloacelor de transport 
pentru a nu fi posibile pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrefianti în apa sau pe drumurile de 
acces. 
 De asemenea, executantului îi revine sarcina de-a reduce în limita posibilitatilor emisiile de noxe 
(provenite de la utilajele si mijloacele de transport) atat prin permanenta verificare si întretinere a 
parcului auto cat si prin achizitionarea de carburant corespunzator calitativ. 
 Executantul se va dota cu un minim de absorbanti si/sau substante neutralizatoare pentru a putea 
asigura o interventie rapida în caz de poluare accidentala generata de pierderi de carburanti si/sau 
lubrefianti. 
 Executantul va asigura pe toata perioada desfasurarii lucrarilor, întretinerea drumurilor 
tehnologice pe care vor circula utilajele si mijloacele sale de transport si va lua masurile necesare în 
vederea limitarii emisiilor de praf generate de circulatia auto pe aceste drumuri. 
 Executantul va lua si alte masuri pe care le considera necesare în vederea eliminarii sau limitarii 
oricarei forme de impact negativ asupra mediului (instructaje periodice ale personalului, etc...) 
 Executantul va asigura la terminarea executiei investitiei, demontarea tuturor componentelor 
organizarii tehnologice; se va asigura eliberarea terenului de toate deseurile rezultate în urma 
operatiunilor de dezafectare. 
 Executantul va executa lucrari de refacere ecologica a terenului pe care a fost amplasata 
organizarea tehnologica mentionata. 

Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrările proiectate nu 
introduc disfunctionalităti suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotrivă au un efect pozitiv. 
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CAP. 7. CALITATEA IN CONSTRUCTII 
 Se au în vedere urmatoarele reglementari: 

- Conf. Regulamentului de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor aprobate prin 
Ordinul MLPAT nr. 31/N/02.10.1995 publicata în Buletinul Constructiilor vol 4/1996 si în Monitorul 
Oficial nr. 352 partea I din 10.12.1997 Anexa 3, art. 6 încadreaza drumul în categoria “C” de importanta 
normala; 

- Legea 10/1995 a calitatii în constructii 
- Ordinul MLPAT nr 9/N/15.05.1993 Regulament privind protectia si igiena muncii în constructii 

         In proiect s-au mai introdus urmatoarele documente: 
* Caiet de sarcini pentru executia lucrarilor  
* Program pentru controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante 
* Program pentru urmarirea comportarii în timp a lucrarilor 
  

 Prin toate aceste prevederi se urmareste realizarea exigentelor de calitate, rezistenta si stabilitate, 
siguranta în exploatare, protectia mediului prevazute de Legea 10/1995. 
 
 
 CAP. 8. CONCLUZII 
 Beneficiarul are obligaţia ca înainte de începerea lucrărilor sa prezinte proiectul pentru verificare 
unui verificator tehnic atestat conform dispoziţiilor legale in vigoare. 
 Nivelul de performanta al exigentelor esenţiale este corespunzător capitolelor A4, B2.
 Lucrările care reprezintă obiectul prezentului proiect se încadrează in categoria « C » - 
LUCRĂRI DE IMPORTANTA NORMALA. 
 Beneficiarul si constructorul au obligaţia de a asigura condiţiile necesare realizării recepţiilor pe 
faze determinante conform programului de control anexat la documentaţie. 
 
 
 
         Intocmit, 
                                                                                                ing. Dobre Eugen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 

Beneficiar: comuna Baleni, jud. Dîmbovita Page 13 

 
Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR  PE STADII FIZICE 
 
 

Strada Gradinarului 
Nr. 
crt 

Denumirelucrare UM Cantitate Duratade executie a lucrari (saptamani) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Decapare sute mc 3.41 X X       
2 Scarificarea usoara sute mp 17.08   X X     

3 Strat de fundatie din 
piatra sparta 

     mc 256.23    X X X   

4 Imbracaminte de beton 
asfaltic 

to 215.65      X   

5 Completare acostamente mc 11.39       X X 

6 Marcaje rutiere km 0.234        X 

 
Strazi laterale str. Gradinarului 

Nr. 
crt 

Denumirelucrare UM Cantitate Duratade executie a lucrari (saptamani) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Decapare sute mc 0.09 X X       

2 Scarificarea usoara sute mp 0.45   X X     

3 Strat de fundatie din 
piatra sparta 

     mc 6.75    X X X   

4 Imbracaminte de beton 
asfaltic 

to 5.67       X  

5 Completare 
acostamente 

mc 0.30        X 

 
Strada Stadionului 

Nr. 
crt 

Denumirelucrare UM Cantitate Duratade executie a lucrari (saptamani) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Decapare sute mc 1.26 X X       

2 Scarificarea usoara sute mp 6.32   X X     

3 Strat de fundatie din 
piatra sparta 

     mc 94.79    X X X   

4 Imbracaminte de beton 
asfaltic 

to 79.77      X   

5 Completare 
acostamente 

mc 4.21       X X 

6 Marcaje rutiere km 0.084        X 

 
 
Nota: functie de conditiile meteo prezentul grafic de executie poate fi modificat cu acordul 
partilor 
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
 
 

PROGRAM DE CONTROL 
a calitatii lucrarilor în fazele de executie determinante  

pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor 
 

- în calitate de beneficiar reprezentat prin:primar  dr. Musat Florea 
- în calitate de proiectant reprezentat prin: ing. Dobre Eugen  
- în calitate de executant reprezentat prin: 
 

In conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea în constructii si HG nr.766/21.11.1997 si 
STAS-urile si normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul “Program de control a 
calitatii lucrarilor in fazele de executie”. 
 
Nr. 
crt 

Fazele determinante ce se 
controleaza, se verifica sau se 
receptioneaza calitatea si 
pentru care trebuiesc întocmite 
documente scrise 

Documentul scris care se 
încheie: 
- P.V. ( proces verbal) 
- P.V.L.A. (proces 
 verbal de lucrari ascunse) 
- P.V.F.D. (proces 
 verbal faza determinanta) 
- P.V.R.C (proces verbal 
de receptie calitativa) 

Cine 
întocmeste si 
semneaza: 
I  (ISC) 
B (beneficiar) 
E (executant) 
P (proiectant) 
 

Numarul 
si data 
actului 

1 Predare amplasament 
predarea primirea 
amplasamentului si a bornelor 
de reper 

P.V. B, E, P,  

2 Strat de fundatie din piatra 
Sparta. Verificare cote 

P.V.F.D. B, E, P  

3 Imbracaminte de beton asfaltic P.V.L.A B, E, P  
4 Receptia lucrarilor  P.V.R.C. I, B, E, P  
5 Refacerea mediului ambient P.V.R.C. B, E, P  

 

- conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3, articolul 23 d, executantul are obligatia convocarii 
factorilor prevazuti sa participe la verificari cu minim 3 zile înainte de finalizarea fiecarei faze; 
- la receptia lucrarilor se vor avea în vedere atât prevederile documentatiei cat si prescriptiile tehnice în 
domeniu, în vigoare la data respectiva; 
- coloana 4 se completeaza la data încheierii actului prevazut în coloana 2; 
- un exemplar din prezentul program, completat si cu procesele verbale anexate, se vor anexa la cartea 
constructiei, ce se va prezenta la receptia preliminara si definitiva a lucrarii 
 
 
           Proiectant                                       Beneficiar,                                  Luat la cunostiinta 
                                                                                                                                Constructor, 
    P.F.A. Dobre  Eugen       com. Baleni 
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 

 
 

INSTRUCTIUNI  DE  URMARIRE  CURENTA 
pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor 

 
1. Fenomenele enumerate în program se vor urmarii prin observatii vizuale sau cu dispozitiv simple 

de masurare; 
 
2. Zonele de observatie se vor concentra la punctele expuse ale elementului urmarit  

(ex. Tasari, afluieri, loviri etc...); 
 
3. Pentru accesul la locurile greu accesibile se vor amenaja din timp caile de acces;  
 
4.  In cazul în care se constata ca pot exista sau pot apare unele fenomene neplacute, se va dispune 

urmarirea periodica sau speciala a solutiei acestora; 
 

5. Datele culese din masuratori se vor pastra în fise sau fisiere; 
 

6. Prelucrarea primara a datelor va consta în efectuarea de grafice; 
 

7. Pentru interpretare se va apela la proiectant; 
 

8. Decizia o va lua administratorul lucrarii (Consiliul local al com. Baleni); 
 

9. In cazuri speciale, aparute în urma unor evenimente deosebite, (calamitati, etc...) când 
exploatarea lucrarii pune în pericol vieti omenesti, acestea se pot închide; 

 
10. Se pot considera evenimente deosebite evenimentele provenite din urmatoarele cauze: 

- constatarea unor deteriorari grave din cauze interne ale structurii; 
- aparitia unor deformatii vizibile; 
- cutremure, alunecari de terasamente; 
- efecte hidraulice din scurgerea apelor; 
- efectul actiunilor periodice; 
 

11. Toate rapoartele vor constitui Jurnalul Evenimentelor. 
 

12.  La prezentele instructiuni se anexeaza lista orientativa de fenomene care trebuie avute în vedere. 
 
 
 
    Intocmit, 
ing. Dobre Eugen 
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 

 
 

LISTA ORIENTATIVA DE FENOMENE CARE TREBUIE AVUTE IN VEDERE IN CURSUL 
URMARIRI CURENTE 

 
    A. Se vor, urmarii dupa caz: 
 - schimbari în pozitia obiectelor de constructii în raport cu mediul de implantare al acestora 

manifestate direct, prin deplasari vizibile (orizontale, verticale sau înclinari) sau prin efecte secundare 
vizibile (desprinderea unor parti din constructie, crapaturi, smulgeri); umflarea sau craparea terenului ca 
urmare a alunecarii în versanti, obturarea progresiva a orificiilor aflate în dreptul nivelului terenului prin 
scufundarea obiectului de constructie; 
 - schimbari în forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile ; 
 - schimbari în gradul de protectie si confort oferite de constructie sub aspect estetic, infiltratii de 
apa, aparitia de izvoare abundente; 
 - defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructie; fisuri si 
crapaturi în elementele de constructie etanse, denivelari, santuri, etc...; 
 - defecte si degradari în structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei obiectelor de 
constructie, coroziunea elementelor metalice si a armaturilor, slabirea îmbinarilor sau distrugerea lor, 
afluieri la apararile de maluri,. 
 

B. In cadrul activitatii de urmarire curenta se va da atentie deosebita: 
 - oricaror semne de umezire a terenurilor de fundatie din jurul obiectelor deconstructie, si tuturor 
masurilor de îndepartare a apelor de la fundatia  obiectelor de constructie,   
 - elementele de constructie supuse unor solicitari deosebite din partea factorilor de mediu natural 
sau tehnologic, terase însorite, mediu umed, zone de constructie supuse variatiilor de umiditate – 
uscaciune etc... 
 - modificari în actiunea factorilor de mediu natural care pot avea urmari asupra comportarii 
constructiilor urmarite.   

 
 
 
       Intocmit, 
ing. Dobre Eugen 
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
Strada Gradinarului L=379.60m;  l=4.50m 
 

ANTEMASURATOARE NR. 1 
Decapare 

 
01. TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica,in 

: pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 
Se masoara la 100mc 

 379.60 x 4.50 x 0.15 = 256.23mc 
                                                                                             Rotund: 2.56 sute mc 

 
02. TSA01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise,in gropi de 

imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate 
naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60m peste 
nivelul sapaturii teren usor 
Se masoara la mc 

 379.60 x 4.50 x 0.05 = 85.28mc 
 

 Rotund: 85.28 mc 
 

03. TSC35A31 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu 
incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 
Se masoara la 100mc 
256.23+85.28= 341.51mc 

                                                                                             Rotund: 3.41sute mc 
 

04. TRI1AA01A1  Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa-vagon 
categ.1 
Se masoara la tona 
256.23+85.28= 341.51mc x10% = 34.151mc  (10% se incarca manual) 
34.15 x 1.6to/mc = 54.64tone  

 
                                                                                           Rotund: 54.64tone 

 
05. TRA01A05P  Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km 

Se masoara la tona 
341.51 x 1.60to/mc = 546.42to  

                                                                                             Rotund: 546.42 tone 
 

 
 
      Intocmit, 
ing. Dobre  Eugen  
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
Strada Gradinarului L=379.60m;  l=4.50m 

 
ANTEMASURATOARE NR. 2 

Fundatii din piatra sparta 
 
 01. DH 02 B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adâncime cu autogreder inclusiv  
 reprofilarea   

Se masoara la 100mp 
 379.60 x 4.50 = 1708.20mp 

                                                                                             Rotund: 17.08 sute mp 
 
 02. DA 11 B1  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,  cu asternere  
manuala  executate cu impanare si fara innoroire;      

Se masoara la mc 
 379.60 x 4.50 = 1708.20mp 
  379.60 x 4.50 x 0.15m = 256.23mc 
 
 Asternere manuala 25%  
 256.23mc x 25%  = 64.06 mc                              

                                                                                     Rotund: 64.06 mc 
 
 03. DA 12 B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere  
mecanica executate cu impanare si fara innoroire;      

Se masoara la mc 
 Asternere mecanica 75%  
 256.23mc x 75%  = 192.17 mc                              

                                                                                     Rotund: 192.17 mc 
Extras de material: 
- piatra sparta  
256.23 x 0.203 =   52.01mc       
- piatra sparta  
256.23 x 1.219 =  312.34mc 
 
 04. TRA 01 A15  Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta 
de  30 km.   

Se masoara la to 
- piatra sparta 52.01mc     1.50to/mc        78.02to 
- piatra sparta 312.34mc      1.50to/mc       468.51to 
 
transport rutier       78.02+ 468.51 = 546.53to                     

                                                                                     Rotund: 546.53 mc 
 
 
      Intocmit, 
ing. Dobre  Eugen  
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
Strada Gradinarului L=379.60m;  l=4.50m 

 
ANTEMASURATOARE NR. 3 

Strat de baza (rezistenta) din mixtura asfaltica BA16 rul 50/70 
 

 
01.  DB 02 D1  Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in  vederea 
aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida      

Se masoara la 100mp 
379.60m x 4.00 m = 1518.40mp                                         

                                                                                     Rotund: 15.18 sute mp 
 

02.  DB 13 B1  Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executata la cald cu asternere 
mecanica      

Se masoara la to 
379.60m x 4.00m x 0.06 m = 91.10mc  
91.10 mc x 2.367 to/mc      = 215.65to                       

                                                                                 Rotund: 215.65 to 
 

03. TRA 01 A20  Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de  
20 km.    
  Se masoara la to 
Conform extras de material 215.65to 

                                                                                 Rotund: 215.65 to 
 
 
 
      Intocmit, 
ing. Dobre  Eugen  
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
Strada Gradinarului L=379.60m;  l=4.50m 

 
ANTEMASURATOARE NR. 4 

Acostamente  
 
 

01. DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala 
executate cu impanare fara innoroire; 
Se masoara la mc 

 379.60 x 0.50 = 189.80mp 
  189.80 x 0.06 = 11.39mc   

                                                                                     Rotund: 11.39 mc 
Extras de material: 
- piatra sparta  
11.39 x 0.203 =   2.31mc       
- piatra sparta  
11.39 x 1.219 =  13.88mc 

 
 

02. TRA01A30 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 
km. 
Se masoara la to 

- piatra sparta2.31mc    1.50to/mc            3.47to 
- piatra sparta 13.88mc    1.50to/mc          20.82to 
 
transport rutier       3.47+ 20.82 = 24.29to                     

                                                                                     Rotund: 24.29 to 
 

03. TRB01C13 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 
distanta 30m 
Se masoara la to 
Conform extras de material : 

                                                                                     Rotund: 24.29 to 
 
 
      Intocmit, 
ing. Dobre  Eugen  
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
Strada Gradinarului L=379.60m;  l=4.50m  (+10m strada laterala) 
 

ANTEMASURATOARE NR. 5 
Semnalizare rutiera  

 
 
01. DF 18 A1 Plantarea stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din metal confectionati 
industrial 
                                                                                                   Rotund: 1 buc 
 
02. DF 19 A1  Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe un stalp 
gata plantat 
                                                                                                   Rotund: 1 buc 
 
03. DF 16 B1  Marcaje rutiere longitudinale simple sau duble cu întreruperi sau continue executate 
mecanizat cu vopsea de email fara microbile de sticla  
0.60 km echivalent /km strada 
0.390 km x 0.6 = 0.234 km                                                         Rotund: 0.234 km                             
 
 
 
      Intocmit, 
ing. Dobre  Eugen  
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
Strada Gradinarului : strada laterala L=10.00m;  l=4.50m 

 
ANTEMASURATOARE NR. 1 

Decapare 
 

06. TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica,in 
: pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 
Se masoara la 100mc 

 10.00 x 4.50 x 0.15 = 6.75mc 
                                                                                             Rotund: 0.07 sute mc 

 
07. TSA01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise,in gropi de 

imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate 
naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60m peste 
nivelul sapaturii teren usor 
Se masoara la mc 

 10.00 x 4.50 x 0.05 = 2.25mc 
 

 Rotund: 2.25 mc 
 

08. TSC35A31 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu 
incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 
Se masoara la 100mc 
6.75+2.25= 9.00mc 

                                                                                             Rotund: 0.09 sute mc 
 

09. TRI1AA01A1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa-vagon 
categ.1 
Se masoara la tona 
6.75+2.25= 9.00mc x10% = 0.90mc  (10% se incarca manual) 
0.90 x 1.6to/mc = 1.44tone  

 
                                                                                           Rotund: 1.44 tone 

 
10. TRA01A05P  Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km 

Se masoara la tona 
9.00 x 1.60to/mc = 14.40to 

                                                                                             Rotund: 14.40tone 
 

 
 
      Intocmit, 
ing. Dobre  Eugen  
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
Strada Gradinarului : strada laterala L=10.00m;  l=4.50m 

 
ANTEMASURATOARE NR. 2 

Fundatii din piatra sparta 
 
 01. DH 02 B1 Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adâncime cu autogreder inclusiv  
 reprofilarea   

Se masoara la 100mp 
 10.00 x 4.50 = 45.00mp 

                                                                                             Rotund: 0.45 sute mp 
 
 02. DA 11 B1  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,  cu asternere  
manuala  executate cu impanare si fara innoroire;      

Se masoara la mc 
 10.00 x 4.50 x 0.15= 6.75mc  
 
 Asternere manuala 25%  
 6.75mc x 25%  = 1.69mc                              

                                                                                     Rotund: 1.69 mc 
 
 03. DA 12 B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere  
mecanica executate cu impanare si fara innoroire;      

Se masoara la mc 
 Asternere mecanica 75%  
 6.75mc x 75%  = 5.06 mc                              

                                                                                     Rotund: 5.06 mc 
Extras de material: 
- piatra sparta    
6.75 x 0.203 =   1.37mc       
- piatra sparta  
6.75 x 1.219 =  8.23mc 
 
 04. TRA 01 A15  Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta 
de  30 km.   

Se masoara la to 
- piatra sparta 1.37mc    1.50to/mc         2.05to 
- piatra sparta 8.23mc   1.50to/mc       12.34to 
 
transport rutier       2.05+ 12.34 = 14.39to                     

                                                                                     Rotund: 14.39mc 
 
 
      Intocmit, 
ing. Dobre  Eugen  
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
Strada Gradinarului : strada laterala L=10.00m;  l=4.50m 

 
ANTEMASURATOARE NR. 3 

Strat de baza (rezistenta) din mixtura asfaltica BA16 rul 50/70 
 

 
01.  DB 02 D1  Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in  vederea 
aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida      

Se masoara la 100mp 
10.00m x 4.00 m = 40.00mp                                         

                                                                                     Rotund: 0.40 sute mp 
 

02.  DB 13 B1  Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executata la cald cu asternere 
mecanica      

Se masoara la to 
10.00m x 4.00m x 0.06 m = 2.40mc  
2.40mc x 2.367 to/mc       = 5.67to                       

                                                                                 Rotund: 5.67 to 
 

03. TRA 01 A20  Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de  
20 km.    
  Se masoara la to 
Conform extras de material 5.67to 

                                                                                 Rotund: 5.67 to 
 
 
 
      Intocmit, 
ing. Dobre  Eugen  
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
Strada Gradinarului : strada laterala L=10.00m;  l=4.50m 

 
ANTEMASURATOARE NR. 4 

Acostamente  
 
 

04. DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala 
executate cu impanare fara innoroire; 
Se masoara la mc 

 10.00 x 0.50 = 5.00mp 
  5.00 x 0.06 = 0.30mc   

                                                                                     Rotund: 0.30 mc 
Extras de material: 
- piatra sparta  
0.30 x 0.203 =   0.06mc       
- piatra sparta  
0.30 x 1.219 =  0.365mc 

 
 

05. TRA01A30 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 
km. 
Se masoara la to 

- piatra sparta 0.06mc      1.50to/mc             0.09to 
- piatra sparta 0.365mc     1.50to/mc             0.55to 
 
transport rutier       0.09 + 0.55 = 0.64to                     

                                                                                     Rotund: 0.64 to 
 

06. TRB01C13 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 
distanta 30m 
Se masoara la to 
Conform extras de material : 

                                                                                     Rotund: 0.64 to 
 
 
      Intocmit, 
ing. Dobre  Eugen  
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
Strada Stadionului L=140.43m;  l=4.50m 
 

ANTEMASURATOARE NR. 1 
Decapare 

 
01. TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica,in 

: pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 
Se masoara la 100mc 

 140.43 x 4.50 x 0.15 = 94.79mc 
                                                                                             Rotund: 0.95 sute mc 

 
02. TSA01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise,in gropi de 

imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate 
naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60m peste 
nivelul sapaturii teren usor 
Se masoara la mc 

 140.43 x 4.50 x 0.05 = 31.59mc 
 

 Rotund: 31.59 mc 
 

03. TSC35A31 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu 
incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 
Se masoara la 100mc 
94.79+31.59= 126.38mc 

                                                                                             Rotund: 1.26sute mc 
 

04. TRI1AA01A1  Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa-vagon 
categ.1 
Se masoara la tona 
94.79+31.59= 126.38mc x10% = 12.64mc  (10% se incarca manual) 
12.64 x 1.6to/mc = 20.22one  

 
                                                                                           Rotund: 20.22tone 

 
05. TRA01A05P  Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km 

Se masoara la tona 
126.38 x 1.6to/mc  = 202.21to 

                                                                                             Rotund: 202.21 tone 
 

 
 
      Intocmit, 
ing. Dobre  Eugen  
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
Strada Stadionului L=140.43m;  l=4.50m 

 
ANTEMASURATOARE NR. 2 

Fundatii din piatra sparta 
 
 01. DH 02 B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adâncime cu autogreder inclusiv  
 reprofilarea   

Se masoara la 100mp 
 140.43 x 4.50 = 631.94mp 

                                                                                             Rotund: 6.32 supte mp 
 
 02. DA 11 B1  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,  cu asternere  
manuala  executate cu impanare si fara innoroire;      

Se masoara la mc 
 140.43 x 4.50 = 631.94mp 
  631.94 x 0.15m = 94.79mc 
 
 Asternere manuala 25%  
 94.79mc x 25%  = 23.70 mc                              

                                                                                     Rotund: 23.70 mc 
 
 03. DA 12 B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere  
mecanica executate cu impanare si fara innoroire;      

Se masoara la mc 
 Asternere mecanica 75%  
 94.79mc x 75%  = 71.09 mc                              

                                                                                     Rotund: 71.09 mc 
Extras de material: 
- piatra sparta  
94.79 x 0.203 =   19.24mc       
- piatra sparta  
94.79 x 1.219 =  115.55mc 
 
 04. TRA 01 A15  Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta 
de  30 km.   

Se masoara la to 
- piatra sparta 19.24mc         1.50to/mc  28.86to 
- piatra sparta 115.55mc         1.50to/mc        173.32to 
 
transport rutier       28.86+ 173.32 = 202.18to                     

                                                                                     Rotund: 202.18 mc 
 
 
      Intocmit, 
ing. Dobre  Eugen  
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
Strada Stadionului L=140.43m;  l=4.50m 

 
ANTEMASURATOARE NR. 3 

Strat de baza (rezistenta) din mixtura asfaltica BA16 rul 50/70 
 

 
01.  DB 02 D1  Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in  vederea 
aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida      

Se masoara la 100mp 
140.43m x 4.00 m = 561.72mp                                         

                                                                                     Rotund: 5.62 sute mp 
 

02.  DB 13 B1  Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executata la cald cu asternere 
mecanica      

Se masoara la to 
140.43m x 4.00m x 0.06 m = 33.70mc  
33.70 mc x 2.367 to/mc       = 79.77to                       

                                                                                 Rotund: 79.77 to 
 

03. TRA 01 A20  Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 20 
km.    
  Se masoara la to 
Conform extras de material 79.77to 

                                                                                 Rotund: 79.77 to 
 
 
 
      Intocmit, 
ing. Dobre  Eugen  
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
Strada Stadionului L=140.43m;  l=4.50m 

 
ANTEMASURATOARE NR. 4 

Acostamente  
 
 

06. DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala 
executate cu impanare fara innoroire; 
Se masoara la mc 

 140.43 x 0.50 = 70.22mp 
  70.22 x 0.06 = 4.21 mc   

                                                                                     Rotund: 4.21 mc 
Extras de material: 
- piatra sparta  
4.21 x 0.203 =   0.854mc       
- piatra sparta  
4.21 x 1.219 =  5.132mc 

 
 

07. TRA01A30 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 
km. 
Se masoara la to 

- piatra sparta0.854mc       1.50to/mc      1.28to 
- piatra sparta 5.132mc       1.50to/mc       7.70to 
 
transport rutier       1.28+ 7.70 = 8.98to                     

                                                                                     Rotund: 8.98 to 
 

08. TRB01C13 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 
distanta 30m 
Se masoara la to 
Conform extras de material : 

                                                                                     Rotund: 8.98 to 
 
 
      Intocmit, 
ing. Dobre  Eugen  
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Beneficiar:     Comuna Baleni, jud. Dâmbovita 
Proiect:          Modernizare prin asfaltare strazi în comuna Baleni, judetul Dâmbovita 
 
Strada Stadionului L=140.43m;  l=4.50m 
 

ANTEMASURATOARE NR. 5 
Semnalizare rutiera  

 
 
01. DF 18 A1 Plantarea stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din metal confectionati 
industrial 
                                                                                                   Rotund: 1 buc 
 
02. DF 19 A1  Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe un stalp 
gata plantat 
                                                                                                   Rotund: 1 buc 
 
03. DF 16 B1  Marcaje rutiere longitudinale simple sau duble cu întreruperi sau continue executate 
mecanizat cu vopsea de email fara microbile de sticla  
0.60 km echivalent /km strada 
0.140 km x 0.6 = 0.084 km                                                         Rotund: 0.084 km                             
 
 
 
      Intocmit, 
ing. Dobre  Eugen  
 

 



Obiectivul: Modernizare strazi

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente (Lei fara TVA)
1 strada Gradinarului 
1.1       decapare
1.2       piatra sparta
1.3       strat de baza
1.4       acostamente
1.5       semnalizare rutiera
2 strada Stadionului 
2.1       decapare
2.2       piatra sparta
2.3       strat de baza
2.4       acostamente
2.5       semnalizare rutiera
3 strada laterala Gradinarului 
3.1       decapare
3.2       piatra sparta
3.3       strat de baza
3.4       acostamente

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):
TOTAL VALOARE (fara TVA):
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):
TOTAL VALOARE:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Pagina 1 / 1

http://www.deviz.ro


Obiectivul: Modernizare strazi

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr Simbol Denumirea resursei
materiale

Furnizorul Cantitatea UM Pretul unitar
(Lei)

Pretul total
(Lei)

Greutate Cost
transport

(Lei)
1 6202806 Apa industriala pentru lucrari

drumuri-terasamente in
cisterne

Depozit 57,0045 mc 57,0045

2 2100969 Beton de ciment B 250 stas
3622

Depozit 0,2000 mc 0,5020

3 2600206 Bitum pentru drumuri tip D
80/120 stas 754

Depozit 0,3816 kg 0,0004

4 6109418 Diluant ptr produse de marcare
d009-3 ni 1708-61 a9

Depozit 0,7855 kg 0,0010

5 6200676 Diluant white spirit rafinat tip a
stas 44

Depozit 0,2544 kg 0,0003

6 6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61 Depozit 16,0367 kg 0,0173
7 2600323 Emulsie de bitum cationica cu

rupere rapida s8877
Depozit 964,6000 kg 1,0611

8 7100017 Indicator circulatie tbl.ol+fol.r.
triunghi l = 700mm f 1 s1848

Depozit 2,0000 buc 0,0050

9 20018326 Mixtura asfaltica ba16 rul 50/70 Depozit 85,6963 to 85,6963
10 20018326 Mixtura asfaltica ba16 rul 50/70 Depozit 216,2970 to 216,2970
11 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si

lacuri 0,0-7,0 mm
Depozit 0,0003 mc 0,0004

12 3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL
37-1N lT = 36

STEEL
STANDARD
Constanta

39,1417 kg 0,0391

13 2201658 Piatra sparta pentru drumuri
r.magmatice 15-25 mm.

Depozit 75,8550 mc 113,7825

14 2201672 Piatra sparta pentru drumuri
r.magmatice 40-63 mm.

Depozit 455,5037 mc 683,2556

15 5840405 Piulita hexagonala grosolana a
m 6 gr. 5 s 922

Depozit 8,0000 buc 0,0001

16 5840766 Piulita hexagonala grosolana b
m 8 gr. 5 s 922

Depozit 4,0000 buc 0,0000

17 5882142 Saiba prec.plata pentru met a
m 8 ol 34 s 5200

Depozit 0,0400 kg 0,0000

18 5882489 Saiba prec.plata pentru met b
m 6 ol 34 s 5200

Depozit 0,0800 kg 0,0001

19 6301793 Stalp metalic confectionat
industrial

Depozit 2,0000 buc 0,0300

20 5800376 Surub cap hexagonal precis m
6 x 25 gr. 5.8 s4272

Depozit 8,0000 buc 0,0006

21 5817446 Surub cap hexagonal
semiprecis m 8x 30 gr. 5.8 s
6220

Depozit 4,0000 buc 0,0001

TOTAL Lei:

Greutate: 1 157,6935

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: Modernizare strazi

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)
1 10121 Asfaltator categoria a II-a 27,3557
2 10131 Asfaltator categoria a III-a 45,1635
3 10151 Asfaltator categoria a V-a 12,0436
4 10111 Asfaltator categoria I 82,3397
5 10221 Betonist categoria a II-a 0,5000
6 10211 Betonist categoria I 0,1580
7 10821 Dulgher poduri categoria a II-a 0,4400
8 29911 Muncitor deservire constructii masini categoria I 0,0076
9 19911 Muncitor deservire constructii montaj categoria I 0,4400
10 19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a 24,4408
11 319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I 38,1500
12 12821 Pavator categoria a II-a 111,6028
13 12811 Pavator categoria I 223,2093
14 19621 Sapator categoria a II-a 61,9424

Total ore manopera: 627,7933
TOTAL Lei:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: Modernizare strazi

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii

Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)
1 34105400056

03
Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t 5,6050

2 3546 Autogreder pana la 175 cp 14,4176
3 4047 Autogudronator 3500-3600l 1,1236
4 4005 Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de

14tf
104,2820

5 4008 Compactor static autopropulsat pe pneuri 10.1 -16tf 13,2480
6 3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)

0.21-0.39mc
15,7162

7 7406 Incarcator frontal pe pneuri pana la 2.6-3.9 mc 6,8544
8 4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna

40-45cp
0,0922

9 4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice motor termic fara
palpator 92cp

13,2480

TOTAL Lei:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: Modernizare strazi

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)
1 8888928 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu

autobasculanta pe distanta = 20 km
301,0900

2 8888948 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu
autobasculanta pe distanta = 30 km

797,0100

3 8888899 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu
autobasculanta distanta = 5 km

763,0300

TOTAL Lei:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: Modernizare strazi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: strada Gradinarului 
Devizul: decapare

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1.1.1 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare
in depozit teren catg 2

100
mc

2,5600
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.2 TSA01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale
deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de
10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea
in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60
m peste nivelul sapaturii teren usor

mc 85,2800
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.3 TSC35A31 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant
din teren categoria 1 la distanta de 11-20

100
mc

3,4100
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.4 TRI1AA01
A1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare
rampa-vagon categ.1

tona 54,6400
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.5 TRA01A05
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= 5 km

tona 546,4200
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: strada Gradinarului 
Devizul: piatra sparta

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1.2.1 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5    cm adincime cu
autogreder inclusiv reprofilarea

100
mp

17,0800
Material:
Manopera:
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Utilaj:
Transport:

1.2.2 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, 
cu asternere  manuala executate cu impanare fara innoroire;

mc 64,0600
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2.3 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,
cu asternere  mecanica executate cu impanare fara innoroire;

mc 192,1700
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2.4 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 546,5300
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: strada Gradinarului 
Devizul: strat de baza

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1.3.1 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor
existente in  vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

15,1800
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.2 DB13B1 Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la
cald cu asternere mecanica

tona 215,6500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.3 TRA01A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 215,6500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
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Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: strada Gradinarului 
Devizul: acostamente

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1.4.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, 
cu asternere  manuala executate cu impanare fara innoroire;

mc 11,3900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.4.2 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 24,2900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.4.3 TRB01C13 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc
rasturnare grup1-3 distanta 30m

tona 24,2900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: strada Gradinarului 
Devizul: semnalizare rutiera

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1.5.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din :
metal, confectionati industrial ;

buc 1,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.5.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel
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sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.5.3 DF16B1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau
continue, executate mecanizat cu vopsea de  email,fara microbile
de sticla;

km 0,2340
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: strada Stadionului 
Devizul: decapare

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

2.1.1 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare
in depozit teren catg 2

100
mc

0,9500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1.2 TSA01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale
deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de
10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea
in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60
m peste nivelul sapaturii teren usor

mc 31,5900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1.3 TSC35A31 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant
din teren categoria 1 la distanta de 11-20

100
mc

1,2600
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1.4 TRI1AA01
A1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare
rampa-vagon categ.1

tona 20,2200
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1.5 TRA01A05
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= 5 km

tona 202,2100
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: strada Stadionului 
Devizul: piatra sparta

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

2.2.1 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5    cm adincime cu
autogreder inclusiv reprofilarea

100
mp

6,3200
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.2 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, 
cu asternere  manuala executate cu impanare fara innoroire;

mc 23,7000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.3 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,
cu asternere  mecanica executate cu impanare fara innoroire;

mc 71,0900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.4 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 202,1800
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: strada Stadionului 
Devizul: strat de baza

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
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Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

2.3.1 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor
existente in  vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

5,6200
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.2 DB13B1 Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la
cald cu asternere mecanica

tona 79,7700
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.3 TRA01A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 79,7700
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: strada Stadionului 
Devizul: acostamente

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

2.4.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, 
cu asternere  manuala executate cu impanare fara innoroire;

mc 4,2100
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.2 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 8,9800
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.3 TRB01C13 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc
rasturnare grup1-3 distanta 30m

tona 8,9800
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
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Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: strada Stadionului 
Devizul: semnalizare rutiera

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

2.5.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din :
metal, confectionati industrial ;

buc 1,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.5.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel
sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 1,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.5.3 DF16B1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau
continue, executate mecanizat cu vopsea de  email,fara microbile
de sticla;

km 0,0840
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: strada laterala Gradinarului 
Devizul: decapare

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

3.1.1 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare
in depozit teren catg 2

100
mc

0,0700
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.2 TSA01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale
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deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de
10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea
in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60
m peste nivelul sapaturii teren usor

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.3 TSC35A31 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant
din teren categoria 1 la distanta de 11-20

100
mc

0,0900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.4 TRI1AA01
A1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare
rampa-vagon categ.1

tona 1,4400
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.5 TRA01A05
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= 5 km

tona 14,4000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: strada laterala Gradinarului 
Devizul: piatra sparta

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

3.2.1 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5    cm adincime cu
autogreder inclusiv reprofilarea

100
mp

0,4500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.2.2 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, 
cu asternere  manuala executate cu impanare fara innoroire;

mc 1,6900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.2.3 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,
cu asternere  mecanica executate cu impanare fara innoroire;

mc 5,0600
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.2.4 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 14,3900
Material:
Manopera:
Utilaj:
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Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: strada laterala Gradinarului 
Devizul: strat de baza

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

3.3.1 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor
existente in  vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0,4000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.3.2 DB13B1 Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la
cald cu asternere mecanica

tona 5,6700
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.3.3 TRA01A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 5,6700
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: strada laterala Gradinarului 
Devizul: acostamente

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar

Pagina 9 / 10

Pretul total (Lei)



(Lei)
3.4.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, 

cu asternere  manuala executate cu impanare fara innoroire;
mc 0,3000

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.4.2 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 0,6400
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.4.3 TRB01C13 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc
rasturnare grup1-3 distanta 30m

tona 0,6400
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: Modernizare strazi
Obiectul: strada Gradinarului

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: decapare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1.1 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare
in depozit teren catg 2

100
mc

2,5600
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2 TSA01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale
deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de
10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea
in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60
m peste nivelul sapaturii teren usor

mc 85,2800
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3 TSC35A31 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant
din teren categoria 1 la distanta de 11-20

100
mc

3,4100
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.4 TRI1AA01
A1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare
rampa-vagon categ.1

tona 54,6400
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.5 TRA01A05
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= 5 km

tona 546,4200
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Devizul: piatra sparta
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

2.1 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5    cm adincime cu
autogreder inclusiv reprofilarea

100
mp

17,0800
Material:
Manopera:
Utilaj:
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Transport:
2.2 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, 

cu asternere  manuala executate cu impanare fara innoroire;
mc 64,0600

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,
cu asternere  mecanica executate cu impanare fara innoroire;

mc 192,1700
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 546,5300
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Devizul: strat de baza
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

3.1 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor
existente in  vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

15,1800
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.2 DB13B1 Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la
cald cu asternere mecanica

tona 215,6500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.3 TRA01A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 215,6500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
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Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Devizul: acostamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

4.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, 
cu asternere  manuala executate cu impanare fara innoroire;

mc 11,3900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4.2 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 24,2900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4.3 TRB01C13 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc
rasturnare grup1-3 distanta 30m

tona 24,2900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Devizul: semnalizare rutiera
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

5.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din :
metal, confectionati industrial ;

buc 1,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel
sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 1,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
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5.3 DF16B1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau
continue, executate mecanizat cu vopsea de  email,fara microbile
de sticla;

km 0,2340
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: Modernizare strazi
Obiectul: strada laterala Gradinarului

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: decapare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1.1 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare
in depozit teren catg 2

100
mc

0,0700
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2 TSA01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale
deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de
10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea
in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60
m peste nivelul sapaturii teren usor

mc 2,2500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3 TSC35A31 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant
din teren categoria 1 la distanta de 11-20

100
mc

0,0900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.4 TRI1AA01
A1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare
rampa-vagon categ.1

tona 1,4400
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.5 TRA01A05
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= 5 km

tona 14,4000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Devizul: piatra sparta
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

2.1 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5    cm adincime cu
autogreder inclusiv reprofilarea

100
mp

0,4500
Material:
Manopera:
Utilaj:
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Transport:
2.2 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, 

cu asternere  manuala executate cu impanare fara innoroire;
mc 1,6900

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,
cu asternere  mecanica executate cu impanare fara innoroire;

mc 5,0600
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 14,3900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Devizul: strat de baza
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

3.1 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor
existente in  vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0,4000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.2 DB13B1 Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la
cald cu asternere mecanica

tona 5,6700
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.3 TRA01A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 5,6700
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
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Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Devizul: acostamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

4.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, 
cu asternere  manuala executate cu impanare fara innoroire;

mc 0,3000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4.2 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 0,6400
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4.3 TRB01C13 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc
rasturnare grup1-3 distanta 30m

tona 0,6400
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: Modernizare strazi
Obiectul: strada Stadionului

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: decapare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1.1 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare
in depozit teren catg 2

100
mc

0,9500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2 TSA01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale
deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de
10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea
in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60
m peste nivelul sapaturii teren usor

mc 31,5900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3 TSC35A31 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant
din teren categoria 1 la distanta de 11-20

100
mc

1,2600
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.4 TRI1AA01
A1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare
rampa-vagon categ.1

tona 20,2200
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.5 TRA01A05
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= 5 km

tona 202,2100
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Devizul: piatra sparta
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

2.1 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5    cm adincime cu
autogreder inclusiv reprofilarea

100
mp

6,3200
Material:
Manopera:
Utilaj:
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Transport:
2.2 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, 

cu asternere  manuala executate cu impanare fara innoroire;
mc 23,7000

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,
cu asternere  mecanica executate cu impanare fara innoroire;

mc 71,0900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 202,1800
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Devizul: strat de baza
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

3.1 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor
existente in  vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

5,6200
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.2 DB13B1 Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la
cald cu asternere mecanica

tona 79,7700
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.3 TRA01A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 79,7700
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

Pagina 2 / 4



Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Devizul: acostamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

4.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, 
cu asternere  manuala executate cu impanare fara innoroire;

mc 4,2100
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4.2 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 8,9800
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4.3 TRB01C13 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc
rasturnare grup1-3 distanta 30m

tona 8,9800
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Devizul: semnalizare rutiera
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

5.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din :
metal, confectionati industrial ;

buc 1,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel
sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 1,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
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5.3 DF16B1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau
continue, executate mecanizat cu vopsea de  email,fara microbile
de sticla;

km 0,0840
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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